
 
 

Regulamin 

Przeglądu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich 

 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem przeglądu pod nazwą: Przegląd kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich „Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo” jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”  

z siedzibą w Brzezinach, przy ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny oraz „Między Prosną a Wartą” 

- Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie, przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. 

2. Przegląd jest organizowany w związku z realizacją projektu współpracy pt.: „Ekologiczna 

Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych” akronim EKOBAIK  

w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

§2 Cele przeglądu 

 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego wśród członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych 

tradycji i zwyczajów kulinarnych. 

2. Promocja i popularyzacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja Kół, które 

aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska. 

3. Promocja produktu lokalnego oraz pogłębianie wiedzy o potrawach i kulturze regionu. 

4. Zachęcanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty 

lokalnej, tworzenie więzi wspólnotowej i rozwój tożsamości regionalnej. 

 

§3 Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w przeglądzie 

 

1. W przeglądzie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gmin 

członkowskich Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” tj. Gminy 

Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy Sieroszewice oraz Gminy Błaszki oraz  

z terenu „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania, tj. Gminy Bolesławiec, Gminy 

Czastary, Gminy Galewice, Gminy Lututów, Gminy Łubnice, Gminy Sokolniki, Gminy Klonowa 

i Gminy Wieruszów. 



 
 

2. Do przeglądu kwalifikują się KGW widniejące w rejestrach KRS lub w Krajowym Rejestrze Kół 

Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR, na dzień 30 listopada 2021 r. 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa w przeglądzie 

 

1. Udział w przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie jest: 

a) Dostarczenie do biura LGD wypełnionego przez KGW formularza zgłoszenia 

zawierającego: 

 opis działalności KGW, 

 5 zdjęć (KGW, z działalności KGW), 

 opis sposobu przygotowania jednej potrawy kulinarnej, sztandarowej specjalności 

danego KGW, 

 5 zdjęć jednej potrawy kulinarnej. 

b) Udział  przedstawicieli KGW w uroczystości wręczenia nagród (2-3 osoby). 

c) W uzgodnieniu z Lokalną Grupą Działania przygotowanie jednej potrawy wybranej przez 

KGW na uroczystość wręczenia nagród z przeznaczeniem do degustacji dla min. 25 osób.  

3. Zdjęcia należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) jako pliki cyfrowe JPG  

w rozdzielczości min. 13MP . 

4. Kompletny formularz zgłoszenia, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z 

dołączonymi zdjęciami, należy złożyć osobiście w wersji papierowej  

i elektronicznej w Biurze LGD lub drogą pocztową z dopiskiem „Przegląd KGW”, na adres 

właściwego Stowarzyszenia: 

 Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski”, ul. 1000-lecia, 62-874 Brzeziny 

lub 

 „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, ul. Rynek 1-7,  

98-400 Wieruszów 

5. Formularz zgłoszenia powinien być wypełniony w taki sposób, aby zamieszczony w nim opis 

nadawał się do wykorzystania w materiałach prasowych. 

6. Formularz zgłoszenia jest do pobrania ze strony internetowej www.dlugoszkrolewski.org.pl oraz 

www.lgd-wieruszow.pl lub w wersji papierowej w biurze LGD na którego terenie działa Koło. 

7. Termin składania zgłoszeń do przeglądu trwa od 01.05.2022 r. i upływa  

w dniu 30.06.2022 r. 

 



 
 

§ 5 Nagrody 

 

1. Organizator zapewnia nagrody w postaci talonów pieniężnych do wykorzystania przez KGW, we 

wskazanym sklepie ze sprzętem gospodarstwa domowego, na dowolne zakupy. 

2. Talon otrzyma każde Koło biorące udział w przeglądzie. 

3. Wartość talonu dla Kół z obszaru działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” wynosi 3 000zł 

brutto. 

4. Wartość talonu dla Kół z obszaru działania „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania 

wynosi 5 500zł brutto. 

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo zamiany talonu na ekwiwalent pieniężny. 

6. Ponadto dla przedstawicieli KGW, z terenu działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” oraz 

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania planuje się zorganizować uroczystości, 

podczas których  nastąpi oficjalne wręczenie nagród. 

O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Materiały wypracowane podczas spotkań Kół zostaną opublikowane w folderze promocyjno- 

informacyjnym oraz częściowo wypromowane w filmie promocyjno- informacyjnym w ramach 

realizacji projektu współpracy. 

2. Osoba reprezentująca Koło, składając zgłoszenie wyraża tym samym, w imieniu członków zgodę 

na udział w przeglądzie oraz publikacje zdjęć i materiałów. 

3. Deklarując wzięcie udziału w przeglądzie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, 

uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie 

danych osobowych w celach promocyjnych i informacyjnych przez Organizatora i zobowiązuje 

się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD: 

 LGD „Długosz Królewski – Karolina Figas, Ewelina Trela, Ewelina Kij tel: 62 76 

98 222, 508 331 886 

 „Między Prosną a Wartą” – LGD – Marzena Kaczmarek, Patrycja Chrzan tel: 6278 

13 928, 6278 13929, 601 616 560 

 

 


